
 
XVI Cursa Rodant pel riu Ripoll 2016 - Sabadell 

 

Art. 1. Oberta a tothom nascut/da abans del 2000. 

Art.2 - Sortida a les 11 hores i arribada a l’estadi municipal d’atletisme “Josep Molins”, amb 

un recorregut d’anada i tornada de 10 km paral·lel al curs del riu Ripoll. 

Art. 3 - Hi haurà una classificació general per homes i dones.  

Art. 4 - S’atorgarà trofeu als tres primers atletes classificats masculins i femenins.  

Obsequi al primer classificat de cada categoria veterà, masculí i femení. 

Art.5 – Bossa del corredor:  Bidó +  productes promocionals “Caldo Aneto”. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Art. 6 - Per figurar a la classificació general és obligatori córrer amb el xip subministrat per 

l'organització. 

Art. 7 - El preu de la inscripció és de 12 €.  
Art. 8 - Inscripció limitada a 700 atletes. Les inscripcions es tancaran el 22 de desembre a 

les 12.00 h, o al arribar al límit màxim. 

Inscripcions presencials:  

• OFICINA J.A.S. - Pistes Municipals d’Atletisme (de 18 a 21h) tel 93.725.26.22 

• CLUB NATACIÓ SABADELL - Montcada 2 – Budapest 1       tel 93.748.44.00 

• INTERSPORT MOLINS - Rambla Sabadell 111-113                tel 93.725.99.37 

    

La inscripció el mateix dia de la cursa, cas de disposar de dorsals lliures, serà de 15 €. 

Art. 9 – La recollida del dorsal i xip es farà el mateix dia de la cursa fins mitja hora abans de 

la sortida a les pistes municipals d’atletisme “Josep Molins”. 

Art. 10 – L’Organització NO es fa responsable dels danys morals, materials o físics que 

puguin causar o causar-ne els participants i els espectadors durant aquesta la cursa. Hi ha 

una assegurança específica, ja inclosa, per tots els atletes. 

 



Art.11 - La inscripció en aquesta cursa IMPLICA la TOTAL acceptació d’aquest Reglament. 

Art. Els resultats es publicaran a la web de la J.A.Sabadell.  

http://www.atletisme.com/clubs/jas/  i   http://www.sabadellrunseries.com/ 

 

• Pàrquing ampli i gratuït a la mateixa instal·lació. 
• Servei de dutxes i guardaroba. 
• Informació situació a la web:    http://www.atletisme.com/clubs/jas/ 

 

Organitza: Associació Esportiva Mitja Marató Sabadell 

 

 

Col·laboren:  
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